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Tisztelt Felvételiző!

A Bölcsészettudományi Kar a nagy múltú, több évszázados gyökerű Miskolci Egyetem 
egyik legfiatalabb fakultása, amelyet az a világos társadalmi igény hívott életre, hogy a 
humán tudományterületek is megjelenjenek az egyetem oktatási palettáján. Így fejlőd-
hetett a Miskolci Egyetem igazi, klasszikus universitasszá, amely hét karán és egy függet-
len intézetében képzések igen széles skáláját kínálhatja. A Bölcsészettudományi Intézet 
1992-ben alapult, 1997-től pedig mint Bölcsészettudományi Kar folytathatja oktatási és 
kutatási tevékenységeit. A BTK gazdag képzési palettájával azóta is meghatározó szere-
pet tölt be a Miskolci Egyetem képzési kínálatában.
A kar hazai és nemzetközi ismertsége és elismertsége kifejezetten jó. A HVG évente meg-
jelenő Diploma című kiadványa évről évre rangsorolja a hazai felsőoktatás szereplőit, a 
ME BTK pedig – oktatói kiválósága alapján – jó ideje valamely dobogós helyet foglal-
hatja el a bölcsészképzést folytató karok listáján, megelőzve az ország régebben alapult, 
hagyományos bölcsészkarait. Mindez persze hosszú évek minőségfejlesztő munkájának 
az eredménye. A BTK kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszere folytán a hallgatók jelentős számban vehetnek részt külföldi egyetemek képzésein, továbbá 
mi is szép számmal fogadunk külföldi hallgatókat. 
A BTK a hagyományos bölcsész- és pedagógusképzés mellett társadalomtudományi képzéseket is folytat, így összesen 9 alapszakot (BA), 9 mesterszakot 
(MA), 15 osztatlan tanári szakpárt, illetve 7 rövid ciklusú közismereti tanári képzést kínál a felvételizők számára – és fontos, hogy valamennyi meghirdetett 
képzés elérhető állami ösztöndíjas formában is.
A bölcsészkaron végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, ennek alapján határozottan állíthatjuk, hogy munkaerő-
piaci helyzetük semmivel sem rosszabb, mint más tudományterületek esetén. Mindezt igazolhatják a Diplomás Pályakövetési Rendszer objektív eredményei, 
amelyek a felvi.hu portálon is megtekinthetőek.  A jó nyelvtudás, illetve kommunikációs és prezentációs készség jelentősen javíthatja a bölcsészdiplomások 
elhelyezkedési esélyeit. A BTK a bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint a tanárképzés regionális szellemi központjaként továbbra is meghatározó 
oktatási és kutatási centrumként kívánja ellátni feladatait - a régió, a társadalom szolgálatában.

Dr. Illésné Dr. Kovács Mária, a Bölcsészettudományi Kar dékánja

ÚJ UTAKON 
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Elérhetőség: Miskolc–Egyetemváros, B/2-es épület, HÖK Iroda
Tel: (46) 565-111 (23-18-as mellék) Fax: (46) 565-153
E-mail: btkhok@uni-miskolc.hu Web: www.mehok.uni-miskolc.hu/btkhok

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat (BTK-HÖK)
A BTK-HÖK az egyetem önkormányzatának részeként a hallgatók alanyi jogú képviseletét látja el a kar döntéselőkészítő és 
döntéshozó testületeiben, mindenhol és mindenkor a hallgatók egyéni és kollektív jogait védi.
A kari hallgatói önkormányzat képviselőit minden év szeptemberében választják egy évre. Ők alkotják a kari HÖK Közgyű-
lését. Ez a testület küld képviselőket a Kari Tanácsba, amely a kar legfőbb döntéshozó szerve, a Tanulmányi Bizottságba, 
amely döntéseket hoz a hallgatók által benyújtott kérvényekkel kapcsolatban, a Fegyelmi Bizottságba és minden olyan 
további bizottságba, ahová a jogszabály lehetővé teszi vagy megköveteli. A BTK-HÖK elnöksége szervezi és irányítja a 
HÖK munkáját, a napi feladatok ellátását, előkészíti a Közgyűlés döntéseit, folyamatos kapcsolatban áll a kar vezetésével.

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar HÖK Szociális és Ösztöndíj Bizottság (BTK-SZÖB)
A kari HÖK egyik állandó bizottsága, amely felelős a rendszeres szociális ösztöndíjak, tanulmányi ösztöndíjak, egyszeri támogatások, illetve a kiemelt tanulmányi ösztöndíjak megíté-
léséért és kiosztásáért.

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar HÖK Kollégiumi Bizottság (BTK-KB)
A kari HÖK másik állandó bizottsága, amely a kollégiumi felvételiket koordinálja, eljár a kollégiummal kapcsolatos hallgatói ügyekben (pl. fegyelmi ügyek, évközi felvételi).
A Miskolci Egyetem valamennyi kollégiuma felújított, a kollégiumi díj azonban jóval az országos átlag alatt marad.

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Információs Központ (BTK-HIK)
A HIK létrejöttének és működésének célja a tanulmányi ügyekben a hallgatók adminisztrációs problémáinak megoldása, informálása, tanácsadás, a hallgatói ügyintézés segítése. 
A HIK biztosítja a hallgatók hozzáférését a tanulmányi ügyeikkel kapcsolatban felmerülő kérvényekhez, nyomtatványokhoz, segíti azok közvetítését a hallgatók és a Hallgatói Központ, 
valamint a Dékáni Hivatal között. Ez a rendszer kuriózumnak számít az egész országban, hiszen sehol sem működik ilyen. Az intézményi akkreditáció alkalmával a látogatóbizottság 
követendő példaként értékelte.

HALLGATÓI ÉRDEKKÉPVISELET
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VÁROS A VÁROSBAN – A MISKOLCI CAMPUS
A hallgatók a Miskolci Egyetem egyik legfőbb, országosan is egyedülálló értékét gyakran az Egyetemváros igazi campus-jellegében jelölik meg. De mit is 
jelent ez valójában, és milyen lehetőségeket teremt a hallgatóság számára?
A főváros és más nagyvárosok egyetemei jellemzően nem egyetlen egyetemi városrészben helyezkednek el: a karok és az egyéb szervezeti egységek épületei, például a kollégiumok, 
néhol a város egymástól meglehetősen távoli pontjain várják a hallgatókat. Miskolcon egész más a helyzet: az Egyetemváros itt valóban város a városban, ahol az egyetem minden kara, 
kollégiuma és egyéb létesítménye egyetlen területen foglal helyet, mégpedig a Dudujka-
völgy zöldövezetében, az ország legszebb parkos-ligetes campusán. Az Egyetemváros-
ban nem mellesleg valamennyi olyan szolgáltatás elérhető, amelyre a hallgatóknak nap 
mint nap szükségük lehet: az éttermektől a papírboltokon és a postán át egészen az or-
vosi és fogorvosi rendelőig, és persze a modern könyvtárig, amely a könyvek mellett szí-
nes szabadidős-kulturális programokat is ajánl a hallgatóknak.
Aki sportolna szabadidejében, szintúgy megtalálhatja számításait, merthogy sportcsar-
nok, műfüves focipályák, edzőtermek, valamint nemrég épült, magas kategóriájú atlé-
tikai centrum, a campus közvetlen közelében pedig uszoda is elérhető a sportolni vágyó 
diákság számára. Immár kiépült az egyetem bicikliút-hálózata is, ami során modern bi-
ciklitámaszok és biciklitárolók is épültek megteremtve az egészséges és környezetbarát 
kerékpározás még jobb lehetőségeit. Az egyetemi városrészt több buszjárat is érinti, a 
megközelítés tehát tömegközlekedéssel is jól megoldott. Az Egyetemvárosban több helyen kapható meleg étel, sőt pékség is található a főépületben. A campuson a vendéglátó egysé-
gek természetesen a kávézásra, a kávé melletti beszélgetésekre is remek lehetőségeket teremtenek. Ha pedig leszáll az éj, több egyetemi szórakozóhely várja a hallgatókat az éjszaká-
ban. A Miskolci Egyetem mintegy 10 ezer hallgatója tehát éjjel-nappal egyaránt együtt lehet Magyarország legnagyobb, folyton pezsgő campusán. (A campus térképét lásd a 21. oldalon)

Költözz a campusra! Kollégiumi lehetőségek a Miskolci Egyetemen
Más településről járnál Miskolcra tanulni? Esetleg Miskolcon élsz, de több önállóságra vágynál, és függetlenednél a szülői háztól? A Miskolci Egyetem bőséges mennyiségű, felújított, 
ám alacsony áron igénybe vehető kollégiumi férőhellyel várja leendő hallgatóit. Az egyetem jelenleg hét épületben oldhatja meg hallgatói kollégiumi elhelyezését: a Bolyai Kollégi-
um hat kollégiumépülettel, az Uni-Hotel pedig egy épületkomplexummal szolgálja a hallgatóság igényeit. A széles kapacitások akár miskolci fiatalok előtt is megnyithatják a kollégista 
élet lehetőségét, a távolról érkező hallgatók számára pedig szinte garantált a kollégiumi elhelyezés. Nem mellesleg valamennyi épület és szoba felújított, a kollégiumi díjakat azonban 
jóval az országos átlag alatt tartja az egyetem. (A 2016/2017-es tanévben például már havi 9000 Ft-tól lehet kollégiumot kapni.)
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Az egyetemi tanulmányok komolyan megterhelhetik a családok pénztárcá-
ját. Ha szeretnéd szüleid válláról levenni a terhet tanulmányaid finanszíro-
zásában, válaszd az ME Bölcsészettudományi Kart, és számíthatsz a megfe-
lelő ösztöndíj-lehetőségekre!

Ami a legfontosabb: az ME Bölcsészettudományi Kar valamennyi képzése választható ál-
lami ösztöndíjas formában, vagyis a hallgatóknak nem kell tandíjat fizetniük, a szociálisan 
rászoruló és/vagy szorgalmas hallgatók pedig számos anyagi támogatáshoz juthatnak 
tanulmányaik során: alaptámogatáshoz, rendszeres szociális ösztöndíjhoz, rendkívüli 
szociális ösztöndíjhoz, tanulmányi ösztöndíjhoz, kiemelt tanulmányi ösztöndíjhoz, ki-
emelkedő szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjhoz, köztársasági ösztöndíjhoz vagy 
éppen –  a tanárképzésen tanulók – Klebelsberg-ösztöndíjhoz.

Szeretnél megismerni más országokat és kultúrákat? Akár több hónapot is 
eltöltenél valamely külföldi egyetemen? Az ME Bölcsészettudományi Kar ki-
terjedt nemzetközi kapcsolatrendszere segít, hogy megvalósítsd álmaidat!

Régen a külföldi egyetemek csak a magyar társadalom szűk rétege számára voltak elérhe-
tőek. Napjainkban ez a legkevésbé sem igaz. A BTK-n elérhető ERASMUS és egyéb külföldi 
ösztöndíjak segítségével a vállalkozó szellemű hallgatók hasznos külföldi tapasztalatokkal 
gazdagíthatják diákéveiket. Az ajtók a kar valamennyi hallgatója előtt nyitva állnak. Gra-
nada vagy Köln? Krakkó, Nápoly vagy Róma? Csupán néhány város azok közül, amelyek 
évről évre várják az ME-BTK hallgatóit. A feltétel mindössze a megfelelő szintű nyelvtudás.

KÉPZÉSI SZINTEK ÉS FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

Melyek a BTK-n választható képzési szintek, és mikor jelentkezhetsz rájuk?

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS (OTT)
Osztatlan tanárképzésre, amely 4+1 vagy 5+1 éves egyaránt lehet, emelt szintű érettségi 
vizsgával lehet jelentkezni.*

ALAPKÉPZÉS (BA)
A BA szakok három éves (hat féléves) képzések – a szociális munka alapszak esetében a 
képzéshez egy hetedik félév (összefüggő szakmai gyakorlat) is járul. Jelentkezni érettségi 
után lehet, az emelt szintű érettségi vizsga pedig feltétele a jelentkezésnek!*

MESTERKÉPZÉS (MA)
Kétéves (négy féléves) képzések, amelyekre alapszakos vagy régi rendszerű egyetemi, ill. 
főiskolai diplomával lehet jelentkezni!

RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉS (RCT)
Az újonnan megjelenő képzés során diplomások juthatnak tanári végzetséghez.

DOKTORI (PHD) KÉPZÉS
PhD képzésre régi rendszerű egyetemi vagy mesterképzésen szerzett diplomával lehet 
jelentkezni. A 2+2 éves képzés végén tudományos fokozat szerezhető.

* A kötelező és/vagy választható felvételi (emelt szintű érettségi) tantárgyak listáját lásd a 
felvi.hu portálon, a felvételi tájékoztatóban.

ÖSZTÖNDÍJAK KÉPZÉSEK
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Tanárképző Intézet
Miskolc–Egyetemváros, C/1-es épület 3. em. Tel: (46) 565-228, (46) 565-111 (21-30 -as mellék) E-mail: titkarsag@tanarkepzo.hu Web: www.tanarkepzo.hu

OTT
OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

Az osztatlan képzés lényege, hogy a hallgató tanulmányait egyetlen összefüggő, 4+1 vagy 
5+1 éves képzés során folytathatja, attól függően, hogy általános vagy középiskolai tanári 
végzettséget szerez. A tanárképzés kizárólag szakpáros formában végezhető, vagyis min-
den esetben egy szakpárt (két szak kombinációját) szükséges a felvételi lapon megjelölni. 
A diplomás hallgató így két tantárgy tanítására feljogosító végzettséget szerez, ami jelen-
tősen javíthatja elhelyezkedési lehetőségeit a munkaerő-piacon. 
A felvételihez emelt szintű érettségi vizsga szükséges, erről részletek a felvi.hu portálon.

Tanárképzés a Miskolci Egyetemen
Az ME BTK Tanárképző Intézet fiatalos tanári csapattal, befogadó, nyitott és rugalmas szel-
lemiséggel várja leendő hallgatóit, és határozott célja, hogy a jövőben az itt végzett dip-
lomások is hasonló attitűddel lépjenek a tanári pályára. A miskolci tanárképzés specifikus 
jegye, hogy nemcsak a jobb sorsú és tehetséges fiatalok képzésére készíti fel hallgatóit, ha-
nem arra is, hogy hogyan motiválhatják és taníthatják eredménnyel a hátrányosabb hely-
zetű gyermekeket is. Az ún. Komplex Instrukciós Program módszere, amelyre eredményei 
folytán mára országos figyelem irányul, és amely az ME BTK tanárképzésében sajátítható 
el, jelentősen hozzájárulhat mindehhez.
Az osztatlan tanárképzés preferált képzési terület, ahol a hallgatók speciális, kizárólag a 
tanárképzésben elnyerhető ösztöndíjakhoz juthatnak. A Tanárképző Intézet európai uniós 
támogatású projektjei és a régió tanintézményeivel fenntartott kapcsolatai a hallgatók szá-
mára is számos lehetőséget rejtenek. A Miskolci Egyetemen jelenleg 15 szakpár választása 
lehetséges – valamennyi szakpár végezhető általános iskolai és középiskolai tanári vég-
zettséget nyújtó formában is. (A szintúgy választható zenetanári képzésekről az ME Bartók 
Béla Zeneművészeti Intézet adhat tájékoztatást.)

Diploma után
Az osztatlan tanárképzés biztos életpályát ígérő, általános vagy középiskolai tanári vég-
zettséget ad, ám nem zárja be az egyéb ajtókat sem a hallgatók előtt: a tanári végzettségű 
diplomások a tapasztalatok szerint az élet számos területén megállják a helyüket: a kultú-
ra világában éppúgy, ahogy például a gazdaság szféráiban. A tanárképzés a tudományos 
életpályát is megnyithatja a hallgatók előtt, hiszen adott a lehetőség, hogy elmélyedjenek 
valamely szakjuk tudományterületén.

Szakpárok:
• angol nyelv és kultúra tanára – erkölcstan- és etikatanár
• angol nyelv és kultúra tanára – földrajztanár
• angol nyelv és kultúra tanára – magyartanár
• angol nyelv és kultúra tanára – német nyelv és kultúra tanára
• angol nyelv és kultúra tanára – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
• földrajztanár – erkölcstan- és etikatanár
• földrajztanár – magyartanár
• földrajztanár – német nyelv és kultúra tanára
• földrajztanár – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
• magyartanár – erkölcstan- és etikatanár
• magyartanár – német nyelv és kultúra tanára
• magyartanár – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
• német nyelv és kultúra tanára – erkölcstan- és etikatanár
• német nyelv és kultúra tanára – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
• történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára – erkölcstan- és etikatanár
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ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉS (BA)

A képzés az angol nyelv, irodalom és kultúra világa mellett a nemzetközi kommunikáció 
elméletébe és gyakorlatába vezeti be hallgatóit. Az anglisztika alapszakos bölcsészdiploma 
minden szempontból megfelel a 21. század elvárásainak. A növekvő gazdasági-társadalmi 
igényeket kielégítő munkaerő-képzést biztosít, amelyhez elengedhetetlenül szükséges a 
jól megalapozott, biztos nyelvtudás, a fejlett kritikai gondolkodás és a kommunikációs kész-
ség mellett a magas színvonalú szakmai képzettség megszerzése. A képzés során három 
szakmai sáv választható: nyelvészet, angol irodalom és kultúra, valamint amerikanisztika.

Választható specializáció: 
angol kulturális és természeti örökség, dráma és előadóművészet, interkulturális kom-
munikáció 

GERMANISZTIKA ALAPKÉPZÉS (BA)

A képzés a német nyelv és kultúra iránt érdeklődők számára, illetve azok számára aján-
lott, akik az idegenforgalom, a gazdaság, a kultúra, a média és a közigazgatás különbö-
ző hazai és nemzetközi területein szeretnének elhelyezkedni. A germanisztika alapképzés 
célja olyan szakemberek képzése, akik német nyelvi, irodalmi és kulturális ismereteik ré-
vén mind a germanisztika, mind az általános bölcsész- és társadalomtudományi területe-
ken sokoldalú elméleti és gyakorlati tudásra tesznek szert. A tantárgyak a nyelvgyakorlatok 
mellett kulturális, nyelvészeti, irodalmi és médiatudományi ismereteket egyaránt lefednek.

Választható specializációk: 
interkulturális kommunikáció és projektmunka, nyelv és nyelvhasználat, fordító (utób-
bi költségtérítés ellenében)

Modern Filológiai Intézet
Miskolc–Egyetemváros, A/6-os épület 20. Tel: 46/565-111 (17-66-os mellék) E-mail: nyebeata@uni-miskolc.hu Web: www.mfi.uni-miskolc.hu

BA

Diploma után
Az idegennyelv-tudás a siker egyik legfontosabb kulcsa a munkaerő-piacon, ennek meg-
felelően az anglisztika, illetve a germanisztika alapképzésen végzett diplomások hazai és 
nemzetközi cégeknél, az idegenforgalom területén, a média világában, az önkormány-

zati és az állami szférában egyaránt megtalálhatják számításaikat. Emellett a képzésük 
folytatását jelentő angol vagy német fordító és tolmács mesterképzésen vagy számos 
további bölcsész, társadalomtudományi és egyéb mesterképzésen tanulhatnak tovább.



7

MAGYAR ALAPKÉPZÉS (BA)

Az alapképzés két nagy területre tagozódik: irodalomtudományira és nyelvtudományira.
Az irodalomtudományi szakterületen folyó képzés célja, hogy a hallgatókat megbízható 
ismeretekkel lássa el a magyar és a világirodalom fejlődésének folyamatairól, az emberi-
ség írott örökségéről. Megismerteti a hallgatókat az irodalom történetileg változó társa-
dalmi feltételeivel, intézményrendszerével, az irodalmi műalkotások létmódjának állandó 
és változó elemeivel. Felvértezi őket azokkal az alapvető filológiai, retorikai, verstani, po-
étikai, hermeneutikai ismeretekkel, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az irodalmi 
jelenségek értelmezéséhez, és megtanítja őket nemzeti irodalmunk és a világirodalom 
együttes szemléletére.
A nyelvtudományi szakterületen folyó képzés célja a magyar nyelv természetének, törté-
neti fejlődéséből levezethető sajátosságainak megismertetése. A hallgatók szilárd nyelv-
elméleti alapozásra támaszkodva megismerik a nyelvészeti kutatás módszereit, a magyar 
nyelv grammatikáját, a nyelvi szerveződés törvényszerűségeit, a nyelvhasználat történe-
tileg és szociológiailag változó formáit, a nyelvi jelenségek különböző megközelítéseit. 
Mindezek mellett képessé válnak arra is, hogy árnyaltan tudják kifejezni magukat, hogy 
szóban és írásban is egyaránt választékosan tudjanak megnyilatkozni. A képzés olyan is-
meretekkel és készségekkel ruházza fel a hallgatókat, amelyekből aztán az élet számos te-
rületén profitálhatnak. 
A Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet oktatói állományának és tudományos po-
tenciáljának országos viszonylatban mért kiválóságát bizonyíthatja, hogy a BTK az Iro-
dalomtudományi Doktori Iskola keretében PhD képzést is folytathat, amely elvégzésével 
tudományos (doktori) fokozat szerezhető.

Választható specializáció: anyanyelvi asszisztens, irodalom és kultúratudomány

Diploma után
A bölcsészek elhelyezkedési lehetőségeiről, esélyeiről egy újabban készült felmérésből ki-
tűnik, hogy a bölcsész végzettségűek számos területen, rugalmasan elhelyezkedhetnek. 
A hagyományos kutatói munkakörökön, valamint a képzettséghez közvetlenül kapcsoló-
dó munkahelyeken túl elsősorban a közigazgatásban, az uniós intézményrendszerekben 
és feladatokban, a versenyszféra nyelvtudást és kommunikációs, illetve elemzési készséget 
igénylő részében, a médiában, az állami, önkormányzati és civil kulturális intézmények-
ben, a projektmenedzsmentben, általános szervezési feladatok terén számítanak bölcsé-
szekre, így a magyar nyelv és irodalom alapképzésen végzett diplomásokra is.

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Miskolc–Egyetemváros, B/2-es épület 3. em. Tel: (46) 565-111 (21-62-es; 21-20-as mellék) Web: magyarszak.uni-miskolc.hu

BA
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POLITIKATUDOMÁNYOK ALAPKÉPZÉS (BA)

Politológust már mindenki látott, főleg televízióban, amint érdekes vagy kevésbé érdekes 
megjegyzéseket fűzött a legújabb politikai eseményekhez. De a politológus diploma egy 
ennél sokkal változatosabb szakma művelésére jogosít fel: tudósok, elemzők, tanácsadók 
lehetnek a politikában, lehetnek újságírók, dolgozhatnak a közigazgatásban, a gazdaság-
ban. A politológus diploma nem csupán egy ismert végzettséget, de széleskörű szakmai 
ismereteket és elemzési technikákat, továbbá az élet számos területén hasznosítható gon-
dolkodásmódot ad.
A Miskolci Egyetem 1993 óta képez politológusokat – ez volt az első önálló, egyszakos 
politológusképzés az országban. Azóta végzett diákjaink közül többen ismert politológu-
sok, politikai elemzők, közéleti- és gazdasági szereplők lettek.
A képzés célja korszerű politikatudományi ismeretekkel és megfelelő szakmai gyakorlattal 
rendelkező szakemberek képzése, akik alkalmasak a politika művelésére, tudásuk tovább-
adására, kutatásokban való részvételre és a demokratikus politikai kultúra terjesztésére. A 
Politikatudományi Intézet ennek megfelelően korszerű elméleti tudást nyújt a középisko-
lából frissen kikerült vagy egyéb képzésben már részesült hallgatóknak, másfelől igyekszik 
a gyakorlatban is használható technikai ismereteket átadni és alapvető kompetenciákat ki-
alakítani. A rendes tantervi oktatást intenzív diákélet, külföldi ösztöndíj pályázatok és szak-
mai gyakorlati lehetőségek gazdagítják. Az intézet munkatársai között elismert tudósok 
éppúgy találhatóak, mint a médiából ismert politikai elemzők.
A politológia szakos hallgatók közéleti aktivitásának egyik legfontosabb színtere a szak 
alapítása óta kisebb megszakításokkal, de 1998-tól folyamatosan működő Citromfa Poli-
tikai Műhely, amely a Politikatudományi Intézet támogatásával, de attól függetlenül dol-
gozik. A Citromfa munkáját teljes egészében a hallgatók szervezik és irányítják. A Műhely 
a Miskolci Egyetem egyik legismertebb és legaktívabb hallgatói öntevékeny szervezete.

A Műhely munkájának centrumában azok a fórumok és viták állnak, amelyeken az ország 
legismertebb és legbefolyásosabb politikusai vesznek részt, például pártelnökök, minisz-
terek, ex-kormányfők, polgármesterek, évente általában négy személyiség.

Diploma után
A politikatudományok alapképzésen végzett diplomások mint politikai elemzők, politikai 
újságírók, szerkesztők helyezkedhetnek el, vagy pártok szakértői stábjaiban, tudományos 
elemző- és kutató műhelyekben, az önkormányzati szférában, minisztériumokban, kor-
mányzati szerveknél, az Országgyűlés Hivatalában és a média világában találhatják meg 
számításaikat. A képzés politikatudomány mesterképzésen is folytatható, ám a politika-
tudományok alapszakos diploma számos további mesterképzésre is belépőt jelenthet.

Politikatudományi Intézet
Miskolc–Egyetemváros, B/2-es épület 1. em. Tel: (46) 565-232 E-mail: bolpol@uni-miskolc.hu Web: www.politikatudomany.hu

BA
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SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉS (BA)

A szabad bölcsészet alapszak hét tudásterület alapvető ismeretanyagát tartalmazza, amely 
az etika, az esztétika, a filmtudomány, a filozófia, a kommunikáció, a művészettörténet és 
a vallástudomány. A alapképzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a klasszi-
kus és a jelenkori kultúrát, jártasak a szellemi alkotások értelmezésében, eligazodnak nap-
jaink vizuális és digitális világában, illetve magas színvonalú elemzési és kommunikációs 
képességekkel rendelkeznek. 
A szabad bölcsészet alapszak igazi „cseppben a tenger”: a Bölcsészettudományi Kar kicsi-
ben. Széleskörű, interdiszciplináris képzést nyújt, ezért az oktatásban egyaránt részt vesz-
nek történészek, nyelvészek, irodalmárok, szociológusok, politológusok és antropológusok. 
A legnagyobb csoportot a filozófusok alkotják. A sokoldalúságról az előbbiek, a tudás böl-
cseleti megalapozásáról és szellemi elmélyítéséről az utóbbiak gondoskodnak.

Választható specializációk: filozófia, etika, esztétika, kommunikáció

Diploma után
A szakon nyert végzettséggel a legkülönbözőbb kulturális és közigazgatási intézmények-
nél, a kulturális szolgáltatásban, illetve más ágazatok olyan területein lehet elhelyezkedni, 
amelyek az ember szellemi, kulturális és kommunikációs tevékenységével kapcsolatosak. 
A szabad bölcsészet olyan általános tudásbeli, intelligencia és ismeretgyarapító kompe-
tenciákat alapoz meg, melyek birtokában a legkülönbözőbb területek igényeihez képes 
élete folyamán alkalmazkodni az itt végzett hallgató. Az alapképzés elvégzése után a ta-
nulmányok folytatása, kiteljesítése és magas szintű befejezéseképpen kétéves mester-
képzésre lehet jelentkezni az egyetemen. A szabad bölcsészet szakot irányító Filozófiai 
Intézet az alapszakos diploma után a diszciplináris filozófia mesterképzést kínálja. Mind-

ezeken felül jelentkezni lehet az egyetemen működő más mesterszakokra (és természe-
tesen az ország összes egyetemén folyó mesterképzésre) is, mivel a szabad bölcsészet a 
gazdag szakirányi választék folytán olyan interdiszciplináris képzést nyújt, mely megala-
pozza a továbbtanulást számos más képzési területen is.

Filozófiai Intézet
Miskolc–Egyetemváros, B/2-es épület 2. em.  Tel: (46) 565-219; (46) 565-236 E-mail: bolmagdi@uni-miskolc.hu Web: www.filozofia-miskolc.net

BA
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SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉS (BA)

A képzésért felelős Szociológiai Intézet célja humanisztikus értékek iránt elkötelezett, tár-
sadalomkritikai érzékkel rendelkező, alkotó szellemű szakemberek képzése. A szociológia 
egy, a társadalmi jelenségeket vizsgáló tudomány, amely ismeretanyagával és kutatási 
módszereivel az egyes társadalmi csoportok és jelenségek megismeréséhez és formálásá-
hoz egyaránt hozzájárul. A BA képzés hallgatói elsajátíthatják a szociológiai ismeretanyag-
hoz szorosan kapcsolódó szaktudományok alapjait, és a szociológia területén megfelelő 
elméleti és gyakorlati felkészültség birtokában kaphatják meg diplomájukat.
A hallgatók minden félévben különböző terepgyakorlatok során szerezhetnek jártassá-
got a szociológiai kutatásokban. A Szociológiai Intézet mindemellett előszeretettel vonja 
be hallgatóit kutatási tevékenységeibe, amelyek olyan témákat vizsgálnak, mint például a 
társadalmi rétegződés, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, a társadalmi egyenlőt-
lenségek, a szegénység, az etnicitás és a roma kisebbség problémái. Az alapképzés végén 
szociológia alapszakos szakelőadó szakképzettség szerezhető.

Diploma után:
A diplomások állami szerveknél, civil szervezeteknél, önkormányzatoknál, pályázatírással 
kapcsolatos területeken, piac- és közvéleménykutatással, területfejlesztéssel vagy szociá-
lis fejlesztésekkel foglalkozó cégeknél, szociális és oktatási intézményekben vagy kutató-
helyeken egyaránt elhelyezkedhetnek, vagy továbbtanulhatnak szociológia MA képzésen, 
vagy más, elsősorban bölcsész, társadalom- vagy gazdaságtudományi mesterképzésen.

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉS (BA)

A szociális munka olyan segítő hivatás, amely a társadalomról különféle okokból lemor-
zsolódott emberekkel való törődésre épül. A szociális munkások segítenek abban, hogy 
a rászorultak jövedelemhez, lakhatáshoz, táplálékhoz, szükséges használati tárgyakhoz, 
gondoskodáshoz és működőképes emberi kapcsolatokhoz jussanak. 
A Szociológiai Intézet célja olyan szociális munkások képzése, akik felkészültek az embe-
ri jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt, a demok-
ratikus viszonyok erősítését szolgáló szakmai szociális munka végzésére, emellett képesek 
az ember és társadalmi környezete közötti harmónia kialakítására és megőrzésére, a fe-
szültségeket hordozó viszonyok, szociális problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 
A hallgatók a képzés során elsajátíthatják a mindehhez szükséges szociális, szociológiai, 
közgazdaságtani, társadalom- és szociálpolitikai, pszichológiai, (nép)egészségügyi, infor-
mációs technológiai, jogi és igazgatási alapismereteket. Az erőteljesen gyakorlatorientált 
képzést a 7. félévben 300 órás szakmai gyakorlat teszi teljessé.

Diploma után:
A végzett hallgatók szociális és gyermekvédelmi területeken, iskolákban, az egészségügy-
ben, a bűnmegelőzés területén, állami, egyházi, magán és civil szervezeteknél, a szociá-
lis igazgatás területein, illetve szociális projektek, stratégiák készítése területén egyaránt 
megtalálhatják számításaikat. A továbbtanulni vágyók számos, elsősorban bölcsészet-, 
társadalom- és gazdaságtudományi mesterképzésre léphetnek tovább diplomájukkal.

Szociológiai Intézet
Miskolc–Egyetemváros, B/2-es épület 1. em. Tel: (46) 565-111 (21-84-es mellék) Web: szociologiaszak.uni-miskolc.hu

BA
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BA
TÖRTÉNELEM ALAPKÉPZÉS (BA)

A múlt megismerése elengedhetetlen kulcs a jelen problémáinak megértéséhez is. A tör-
ténelem alapképzés során tudományos kutatással foglalkozó történészek prezentálják a 
hallgatóság számára a történettudomány legfrissebb eredményeit felvázolva annak leg-
fontosabb irányzatait. A képzés egyfelől fontos alapozó szereppel bírhat a tudományos 
életpálya esetében, másfelől olyan széles látókörű értelmiséget képez, amely az élet szá-
mos területén kamatoztathatja magas szintű rendszerező képességét és tudását.

Választható specializációk: levéltár, muzeológia

Diploma után
A hallgatók történelem mesterképzésen léphetnek tovább a történésszé válás útján, ám az 
alapképzés számos más, bölcsész-, társadalom- vagy éppen gazdaságtudományi MA kép-
zésekre is belépőt jelenthet. A diplomások végzettségük szerint levéltárakban, múzeumok-
ban és egyéb közgyűjteményekben egyaránt elhelyezkedhetnek, de a kultúra és a média 
világa, illetve az állami és a gazdasági szféra is várja a jól képzett, művelt diplomásokat.

RÉGÉSZET ALAPKÉPZÉS (BA)

A magyar felsőoktatás új rendje szerint a régészet immár önálló alapképzés, amely so-
rán az általános alapozó ismeretek és a szakmai alapozó tárgyak teljesítése mellett a hall-
gatóknak két szakterületet kell választaniuk, melyből mélyebb ismeretekre tesznek szert. 
Miskolcon három szakterület indulhat: őskori régészet, archeometria és roncsolásmentes 
régészet. Az archeometria és a roncsolásmentes régészet kurzusspektruma egyetemünk 
műszaki karainak oktatóira és laboratóriumaira épül, ami egyedülálló lehetőséget nyújt a 
hallgatóknak a műszerhasználat és egyéb analitikai módszerek elsajátítására a magyar-
országi régészeti képzésben. A képzés erősen gyakorlatorientált: évenként két hét ásatá-
si gyakorlat, terepgyakorlatok és muzeológiai gyakorlat is az alaptanterv részét képezi.

Diploma után 
A képzésen végzett diplomások – régész-technikusi beosztásban – elsősorban a régészeti 
feltárásokat végző múzeumoknál és a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálatnál helyez-
kedhetnek el. Emellett valamennyi, a történelem alapszak elvégzése után megnyíló ajtó 
nyitva áll a régészet alapképzésen végzett hallgatók előtt is.

Történettudományi Intézet
Miskolc–Egyetemváros, B/2-es épület 4 em. Tel: (46) 565-111 (21-34-es mellék) E-mail: boltgbea@uni-miskolc.hu Web: tortenelemszak.uni-miskolc.hu
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FILOZÓFIA DISZCIPLINÁRIS MESTERKÉPZÉS (MA)

Azoknak ajánlott, akik érdeklődnek az elméleti filozófia, a gyakorlati filozófia, valamint a 
filozófiatörténet iránt, és a bennük foglalt ismereteket alaposabban kívánják elsajátítani. 
A képzés szerkezete és a tantárgyi kínálat tág lehetőséget nyújt arra, hogy kurzusaikat a 
hallgatók érdeklődésük szerint válogathassák meg.

Felvételi előkövetelmény
A diszciplináris mesterképzésre felvételizni bölcsészeti képzési területen szerzett 180 kre-
dites BA elvégzése után lehet. 

Diploma után
A szabad bölcsész szak által megnyitott utakon jelen képzés már vezetői pozíciók betöl-
tésére is feljogosíthat, valamint megteremtheti a lehetőséget, hogy a mesterképzés után 
a hallgató tudományos pályára lépve PhD képzésen folytassa tanulmányait.

KULTURÁLIS MEDIÁCIÓ MESTERKÉPZÉS (MA)

A kulturális mediáció mesterképzést azok számára ajánljuk, akik elkötelezettek a kultúra 
vagy valamely kulturális/művészeti terület irányában; érdeklődnek a kultúraközvetítés, a 
kultúraterjesztés elméleti és gyakorlati kérdései iránt; jövőbeli hivatásukat kulturális szak-
értőként valamely kulturális, művelődési vagy művészeti intézménynél, illetve hazai vagy 
nemzetközi kultúraközvetítő hálózat keretein belül képzelik el; ahol a szükséges kommuni-
kációs készségek birtokában elsősorban az adott kulturális intézmény/környezet elemzési, 
szervezési, irányítási és fejlesztési feladatait látják el, továbbá különböző kulturális projek-
tek tervezési, vezetési és menedzselési folyamataiban vállalnak részt.

Olyan szakemberek képzése, akik a megszerzett nevelés- és kultúratudományi, pszicho-
lógiai, társadalomtudományi ismereteik birtokában képesek a szociokulturális társadalmi 
folyamatok elemzésére, a szükségletek-igények felmérésére és megjelenítésére, a kultú-
ra tartalma, a kultúra alkotói és a különböző társadalmi csoportok közötti mediálásra, a 
professzionális kultúraközvetítésre. A végzettek okleveles kulturális mediátorként alkal-
massá válnak a különböző településeken, hazai és nemzetközi közösségekben a kulturá-
lis igények alapján a művelődési lehetőségek fejlesztésére, kulturális projektek tervezési, 
szervezési, üzemeltetési és ellenőrzési feladatai ellátására, továbbá az adott kultúra/kul-
turális terület képviseletére.

Felvételi előkövetelmény
Megegyező a filozófia diszciplináris mesterképzés felvételi követelményeivel.

Diploma után
Bármely olyan, a kultúra közvetítésével/terjesztésével foglalkozó (köz)művelődési, okta-
tási, kulturális intézménynél, szervezetnél vagy tömegkommunikációs médiumnál, legyen 
az állami (közigazgatási intézmények, a közművelődési szféra intézményei), piaci (kultu-
rális-művészeti vállalkozások) vagy civil-nonprofit (kulturális egyesületek, alapítványok) 
alapon működő, regionális/országos feladatokat ellátó vagy épp nemzetközi együttmű-
ködés keretében megvalósuló, ahol tér nyílik innovatív kulturális szakértői, referensi, pro-
jektmenedzseri vagy ügyvivői feladatok ellátására. – A képzés során hangsúlyt fektetünk 
arra, hogy a szakmai gyakorlatot a hallgatók helyi és országos szintű kulturális/művelő-
dési feladatokat ellátó intézmények, szervezetek vagy médiumok munkájába bekapcso-
lódva, a velük történő együttműködés keretében sajátítsák el.

Filozófiai Intézet
Miskolc–Egyetemváros, B/2-es épület 2 em. Tel: (46) 565-219; (46) 565-236 E-mail: bolmagdi@uni-miskolc.hu Web: www.filozofia.uni-miskolc.hu

MA
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MA
FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉS (MA) 
ANGOL ÉS NÉMET NYELVBŐL

A képzés célja olyan fordítók képzése, akik szakszerűen látják el az írásbeli és a szóbeli nyel-
vi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Az írott vagy 
hallott forrásnyelvi szöveget tartalmilag pontosan és nyelvileg helyesen tudják visszaad-
ni a célnyelven, és ismerik a nyelvi közvetítés etikai, protokolláris és retorikai szabályait, 
továbbá tájékozottak a forrásnyelvi és a célnyelvi országok politikai, gazdasági, társadal-
mi és kulturális életben. Ennek megfelelően a fordító és tolmács mesterképzés hallgatói 
megismerik a fordítási és tolmácsolási tevékenység elméleti kérdéseit, a forrás- és cél-
nyelvi ország nyelvi, kulturális, gazdasági és politikai életét, a fordító és tolmács szakma 
intézményrendszerét, szabványait, etikai kódexeit, a verbális és nem verbális kommuni-
káció jellemzőit, valamint a protokoll vonatkozó szabályait.
A mesterképzés számos készséget fejleszt, ilyen például az Idegennyelv-tudás, a kommu-
nikációs készség magyar és idegen nyelven, a kreativitás, a problémamegoldó gondolko-
dás, a memória, a figyelemmegosztás és a koncentráció, a folyamatos önképzésre való 
készség, illetve a stratégiatervezés.
A fordító és tolmács mesterképzés fordító szakirányán végzettek fordítás és szakfordítás 
elvégzésére, forrásnyelvi szövegelemzésre, célnyelvi szövegalkotásra, terminológiai gyűj-
temények készítésére és számítógépes fordítástámogató eszközök használatára (Trados, 
memoQ, Transit) egyaránt képesek. Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése: 
mesterszakos fordító és tolmács, fordító specializációval.

Választható specializáció: szaknyelv és fordítás, tolmácsolás

Felvételi előkövetelmény
Az alap- vagy osztatlan képzésben szerzett diploma mellett a felvételi feltétele az első 
idegen nyelvből (angol vagy német) államilag elismert felsőfokú C-típusú nyelvvizsga, 
a második idegen nyelvből (angol, német) pedig államilag elismert középfokú C-típu-
sú nyelvvizsga. A felvételi vizsga fordítás idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen 
nyelvre szótár segítségével. A felvételi vizsga az első idegen nyelvre vonatkozik, a máso-
dik idegen nyelvből nincs felvételi.

Diploma után
A végzett hallgatók hazai és nemzetközi cégeknél, a médiában, a sajtóban, önkormány-
zati és állami hivatalokban, az idegenforgalom területén és civil szervezeteknél egyaránt 
elhelyezkedhetnek.

Modern Filológiai Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszék
Miskolc–Egyetemváros, A/6-os épület 20. Tel: 46/565-111 (17-66-os mellék) E-mail: nyebeata@uni-miskolc.hu Web: www.mfi.uni-miskolc.hu 
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KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA MESTERSZAK (MA)

A Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet által hirdetett mesterképzés az átalakuló ma-
gyar társadalom változási folyamataival természetszerűleg együtt járó gyakorlati kérdé-
sek, regionális és országos szinten jelentkező problémák, krízishelyzetek értelmezésére és 
megoldására képes szakemberek képzését szolgálja.
Az antropológiai megközelítés a kultúra belülről való leírására, a cselekvő ember saját né-
zőpontjának feltárására törekszik. Az érintettek szemszögéből történő vizsgálódás a kultúra 
olyan jelentés-összefüggéseit tárja fel, amelyek révén mélyebb, közelibb, hitelesebb ké-
pet kap a kívülálló. A mai magyar társadalom jelenségeinek vizsgálatában kiemelt szerepet 
kap ez a látásmód, mert az életmódok és az értékrendek hagyományos keretei feloldód-
tak. A folyamat eredményeként megjelenő plurális életformák, életstratégiák, életstílusok 
komplexuma átfogó megközelítést igényel. Az antropológiai perspektíva társadalmunk 
változási folyamatairól (globalizáció, migrációs és asszimilációs folyamatok, társadalmi 
esélykiegyenlítés) olyan tudást képes közvetíteni, mely regionális és országos szinten egy-
aránt hozzájárulhat a társadalmi cselekvést követelő kérdések eredményes kezeléséhez.
 Az alkalmazott antropológiai tudás a komplex társadalmakban (Egyesült Államok és 
Nyugat-Európa) önálló és közmegbecsülést kivívott szakma létrejöttét eredményezte. Az 
antropológus szakemberek interdiszciplináris, közvetlenül alkalmazható, gyakorlati tár-
sadalomtudományi ismeretekkel rendelkeznek, képesek a nyilvános társadalmi élet kü-
lönböző színterein kompetens, a döntéshozók véleményformálását szakszerűen segítő 
állásfoglalásra, konfliktushelyzetek és társadalmi krízisek hatékony és kreatív kezelésére.

Felvételi előkövetelmény
A kulturális antropológia mesterképzés a kulturális antropológia alap- vagy osztatlan kép-
zésen végzett diplomások mellett a másfajta BA/BSc vagy osztatlan képzésen végzettsé-
get szerzett jelentkezők előtt is nyitott. A nem-antropológus diplomák esetében azonban 
előzetes kreditegyeztetési eljárás szükséges, amelynek függvényében lehetséges, hogy a 
hallgatónak bizonyos kiegészítő tantárgyakat kell teljesítenie.

Diploma után
A Miskolci Egyetemen MA-végzettséget szerzett kulturális antropológusok jó eséllyel ta-
lálnak munkát a társadalomirányítás felsőszintű adminisztrációs, igazgatási, területi igaz-
gatási feladatokat ellátó szervezeteiben és intézményeiben, a civil-nonprofit szektorban, 
a kulturális, művészeti, közművelődési, közgyűjteményi és tömegkommunikációs mun-
katerületen. Az állami-önkormányzati szférán belül elsősorban a közösségszervezés, az 
idősgondozás, az egészségügy, a roma integráció, a menekültügy és a területfejlesztésben 
szerzett speciális ismereteiket és kompetenciáikat hasznosíthatják a végzettek. A bevett 
nemzetközi gyakorlat alapján a kulturális antropológia az alkalmazott társadalomtudo-
mányi ismereteket követelő piaci szektorban, a versenyszféra meghatározott területein (pl. 
turizmus, humánerőforrás-menedzsment) is érvényesülésre alkalmas szaktudást közvetít. 

Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet
Miskolc–Egyetemváros, C/1-es épület 3. em. Tel: (46) 565-221 E-mail: btkvat@uni-miskolc.hu Web: www.kvat.uni-miskolc.hu Tumblr: kvai.tumblr.com

MA
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MA
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉS (MA)

Ez a mesterképzés főleg azon hallgatók számára ajánlott, akik szakmai elmélyedésre vágy-
nak az irodalom- vagy a nyelvtudomány valamely területén, és tanulmányaik lezárását 
követően eséllyel kívánnak felvételizni a bolognai felsőoktatás harmadik szintjére, a dok-
tori iskolai tanulmányokra is. A négy féléven át tartó mesterképzésen a kreditek túlnyo-
mó többségét már az érdeklődésének megfelelő szakirányos képzésben, az őt érdeklő 
szakmai részterület tanulmányozásával szerzi meg a hallgató, merthogy a képzés má-
sodik félévétől kezdve óráinak túlnyomó többségét már az általa választott specializáció 
keretein belül teljesíti. Lényegében nincs az irodalom- vagy a nyelvtudománynak olyan 
területe, amelyen az intézet ne hirdetne a hallgatók szakmai érdeklődését magas szin-
ten kielégítő szakirányt.

Választható specializációk: a régiség irodalomtörténete; a modernitás irodalomtör-
ténete; (19-20. század); nyelv, társadalom, kultúra; szövegtan és stilisztika

Felvételi előkövetelmény
A felvételi a magyar szakon osztatlan vagy osztott képzésben végzett diplomások mel-
lett nyitott a másfajta előképzettséggel bíró diplomások előtt is, azonban a nem magyar 
szakon szerzett diplomák esetében előzetes kreditegyeztetési eljárás szükséges, amely-
nek függvényében lehetséges, hogy tanulmányai során bizonyos kiegészítő tantárgyakat 
kell hogy elvégezzen a hallgató.

Diploma után
A mesterképzés elsősorban tudományos, kutatói pályára képez, ám a végzett hallgatók 
az élet számos területén hasznosíthatják széles látókörüket, kritikai gondolkodásukat és 
műveltségüket, így a kulturális intézmények mellett az állami és a versenyszférában egy-
aránt megállhatják a helyüket.
Sikeresen felvételi után a hallgatók folytathatják, elmélyíthetik tanulmányaikat az ME BTK 
Irodalomtudományi Doktori Iskolájában.

Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Miskolc–Egyetemváros, B/2-es épület 3. em. Tel.: (46) 565-111 (21-62-es; 21-20-as mellék) Web: magyarszak.uni-miskolc.hu
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POLITIKATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉS (MA)

A mesterképzés a politológia alapképzésen végzettek mellett mindenkinek lehetőséget 
teremt, aki szeretné elmélyíteni politikatudományi ismereteit, magasabb szintű politika-
tudományi tanulmányokra készül, vagy politikai kommunikációs területen szeretne spe-
cializálódni.
A magasabb szintű diploma mellett két szakirányban enged specializálódni (politikai kom-
munikáció, elméleti-módszertani). Ezenkívül nem csupán kiegészíti, elmélyíti az alapsza-
kos ismereteket a már tanult területeken, de további területekre is betekintést enged. 
A képzésben nagy szerepet kapnak a mindennapi szakmai életben jól használható isme-
retek is: az érveléstechnikától a prezentáció- és projektkészítésen át a szövegalkotási kész-
ségek fejlesztéséig.

Választható specializációk: elméleti-módszertani, politikai kommunikáció

Felvételi előkövetelmény
Bárki jelentkezhet politikatudomány mesterszakra, akinek van legalább alapszakos diplo-
mája. Végzettségétől függően azonban elképzelhető, hogy a képzés során néhány kiegé-
szítő tárgyat el kell majd végeznie vagy korábbi tanulmányai során elvégzett tárgyakat 
kell elismertetnie. Politológus, nemzetközi tanulmányok, társadalmi tanulmányok, igaz-
gatásszervező alapszakos végzettségűek, valamint politológus, nemzetközi kapcsolatok, 
nemzetközi viszonyok és közigazgatás osztatlan képzésben szerzett végzettségűek eseté-
ben azonban semmilyen további előfeltétel nincs. Akik politológia minor szakot végeztek, 
szintén mentesülnek a további kiegészítő tanulmányok alól.

Diploma után
A politikatudomány mesterképzésen végzett diplomások még versenyképesebbek le-
hetnek a politikai elemzői, politikai újságírói és szerkesztői, politikai szakértői, valamint 
kormányzati-önkormányzati, minisztériumi, országgyűlési és egyéb, politológusi tudást 
igénylő állások esetében, továbbá magas szintű kommunikációs és rendszerező készségü-
ket az élet számos területén kamatoztathatják, például a gazdasági szférában is.  A mes-
terképzés mindemellett a legmagasabb szintű, PhD képzésre is belépőt jelenthet.

Politikatudományi Intézet
Miskolc–Egyetemváros, B/2-es épület 1 em. Tel: (46) 565-232 E-mail: bolpol@uni-miskolc.hu Web: www.politikatudomany.hu

CENTRAL EUROPEAN STUDIES (MA)
Not only for foreigners!

This is a new English language MA program started by University of Miskolc from 
Academic Year 2015/2016. The Institute for Political Science welcomes all students 
from every country who are interested in the nations of Central European countries, 
political, social or cultural history of the region, studying in a Central European 
university, studying English language.
The Central European Studies is a master degree (MA) program including history, 
cultural anthropology, sociology, political science and linguistics.

More information: uni-miskolc.hu/~btmtt

MA
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MA
SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉS (MA)

A képzés elsősorban azok számára lehet ajánlott, akiket egyaránt motivál a társadalmi fo-
lyamatok és jelenségek mélyebb megértése, a szociológiai szemléletmód érvényesíté-
se és a különféle élethelyzetben élő társadalmi csoportok jobb megismerése, valamint 
elég motiváltak ahhoz, hogy kérdezzenek, hallgassanak, elemezzenek, feltárjanak és írja-
nak a társadalmi kérdésekről. A szociológia mesterképzés várja azokat, akik kellően krea-
tívak ahhoz, hogy a különféle szociológiai módszereket bátran kombinálják, a társadalom 
leírására vonatkozó elméletek rejtett összefüggéseit megértsék, hogy új, érdekes, rele-
váns kérdéseket tegyenek fel, hogy a szociológia bevett módszereit és elméleteit szaba-
don használhassák és értelmezzék, hogy megtalálják a szociológus lehetséges szerepeit 
a mai társadalmi keretek között.
A képzés célja olyan társadalomtudományi felkészültséggel rendelkező szakemberek kép-
zése, akik a társadalmi élet különböző területein (elsősorban a politika, kutatás, oktatás, 
kultúra, média, kisebbségvédelem, gazdasági élet, társadalomtervezés és -irányítás) ön-
állóan vagy teamben végzendő döntéshozói, irányítási, tervezési, szervezési, szakértői, 
kutatási és oktatási feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek. A végzettek megfele-
lő elméleti és gyakorlati tudással, interdiszciplináris ismeretekkel és nemzetközi kitekin-
téssel rendelkeznek. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori 
képzés keretében történő folytatására. A négy féléves képzés során szociológus végzett-
ség szerezhető. 

A képzés specializációi: kommunikáció és médiaszociológia, kisebbségszociológia

Felvételi előkövetelmény
A szociológia MA a szociológia alapképzésen végzett diplomások mellett a másfajta BA/
BSc végzettségű jelentkezők előtt is nyitott. A nem-szociológus diplomák esetében azon-
ban előzetes kreditegyeztetési eljárás szükséges, amelynek függvényében lehetséges, 
hogy a hallgatónak bizonyos kiegészítő tantárgyakat kell teljesítenie.

Diploma után
A mesterképzésen végzett diplomások állami szerveknél, civil szervezeteknél, önkor-
mányzatoknál, pályázatírással kapcsolatos területeken, piac- és közvéleménykutatással, 
területfejlesztéssel vagy szociális fejlesztésekkel foglalkozó cégeknél, szociális és oktatási 
intézményekben, illetve kutatóhelyeken egyaránt elhelyezkedhetnek, akár döntéshozói-
vezetői pozíciókban is, vagy PhD (doktori) képzésen folytathatják tanulmányaikat, immár 
tudományos pályára lépve.

Szociológiai Intézet
Miskolc–Egyetemváros, B/2-es épület 1 em. Tel: (46) 565-111 (21-84-es mellék) Web: szociologiaszak.uni-miskolc.hu
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TÖRTÉNELEM DISZCIPLINÁRIS MESTERKÉPZÉS (MA)

A történelem diszciplináris (tudományos) mesterképzés főleg azok számára ajánlott, akik 
alapos elmélyedésre vágynak a történettudományban, és maguk is nyitottak a tudomá-
nyos életpályára. A mesterképzésen a kreditek többségét már választott szakirányán, az őt 
érdeklő szakmai részterület tanulmányozásával szerezheti meg a hallgató. 

Választható specializációk: hadtörténet, kora újkori és újkori magyar történelem, 
társadalomtörténet

Felvételi előkövetelmény
A felvételi a történelem osztatlan vagy osztott képzésben végzett diplomások mellett nyi-
tott a másfajta előképzettséggel bíró diplomások előtt is, ám a nem történelem szakos 
diplomák esetében előzetes kreditegyeztetési eljárás szükséges, amelynek függvényében 
lehetséges, hogy bizonyos kiegészítő tantárgyakat kell hogy elvégezzen a hallgató.

Diploma után
A mesterképzés elsősorban tudományos, kutatói pályára képez, ám a végzett hallgatók az 
élet számos területén hasznosíthatják széles látókörüket, kritikai gondolkodásukat és mű-
veltségüket, így a kulturális intézmények mellett az állami és a versenyszférában egyaránt 
megállhatják a helyüket.

Történettudományi Intézet
Miskolc–Egyetemváros, B/2-es épület 4 em. • Tel.: ( 46) 565-111 ( 21-34-es mellék) • E-mail: boltgbea@uni-miskolc.hu • Web: tortenelemszak.uni-miskolc.hu

MA
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RCT
ÚJ, RÖVID CIKLUSÚ TANÁRI KÉPZÉSEK

2017 szeptemberétől – országos szinten – új rendszerű tanárképzés jelenik meg a felső-
oktatásban, mivel a korábbi, bolognai rendszerű tanárképzések jogszabályi változás miatt 
már nem hirdethetőek. Az alapképzésben szerzett oklevéllel (BA végzettség) osztatlan 
tanárképzésre lehet jelentkezni: az alapképzésben megszerzett kreditek beszámításra 
kerülnek, s attól függően, hogy a jelentkezőnek van-e minor szakja vagy nincs, változó a 
képzési idő (5-8 félév). A korábbi rendszerű főiskolai, egyetemi oklevéllel, valamint tanítói 
vagy diszciplináris mesterszakos (MA) diplomával rendelkezőknek úgynevezett rövid cik-
lusú képzésekre lehet jelentkezni, a képzési idő előképzettségtől függően változik.

Közismereti tanárképzések (2, 4 vagy 5 félév):
• angol nyelv és kultúra tanára
• erkölcstan- és etikatanár
• földrajztanár
• magyartanár
• német nyelv és kultúra tanára
• történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Szakmai tanárképzés (2 vagy 4 félév):
• egészségügyi tanár

A felvételiző az elektronikus jelentkezés benyújtása előtt tájékozódjon a www.felvi.hu 
oldalon, illetve feltétlenül indítsa el az előzetes kreditelismerési eljárást a Bölcsészettudo-
mányi Karon. A szükséges űrlap 2016 december elejétől érhető el az ME BTK honlapján.

DOKTORI (PHD) KÉPZÉS

Az ME Bölcsészettudományi Kar keretében Irodalomtudományi Doktori Iskola működik, 
amelyben szövegtudományi-textológiai centrumú posztgraduális oktatás folyik. Szöveg-
tudományi doktori program Magyarországon egyedül e képzőhelyen érhető el, oktatóink 
kivételesen felkészült szakmai tudást testesítenek meg ezen a területen.
A PhD hallgatók egyfelől szervezett képzésben vesznek részt, másfelől saját PhD-témájuk-
ban tudományos kutatómunkát végeznek, amelyhez mind témavezetőjük, mind a Dokto-
ri Iskola folyamatos támogatást nyújt számukra. A képzés elvégzésével, majd a megfelelő 
doktori disszertáció megvédésével tudományos (PhD) fokozat szerezhető.

A doktori iskolában jelenleg három doktori program választható:
1. Klasszikus szövegtudomány, vezetője: Prof. Dr. Kecskeméti Gábor
2. A modern irodalomtörténet és -elmélet modelljei, vezetője: Prof. Dr. Kabdebó Lóránt
3. Jelentéselmélet és hermeneutika, vezetője: Dr. Nyírő Miklós 

Felvételi előkövetelmény
A PhD tanulmányok megkezdéséhez egyetemi szintű, tehát régi, osztatlan képzésben 
szerzett vagy mesterképzésen szerzett diploma szükséges. Jelentkezni azonban nem a 
február 15-éig lezáruló jelentkezési időszakban, hanem májusig lehetséges, mégpedig 
helyben, a Miskolci Egyetemen.
További tájékoztatás a 2017-es felvételi módjáról az Irodalomtudományi Doktori Iskola 
honlapján olvasható (lásd a fejlécben).

Tanárképző Intézet
Tel: (46) 565-111 (21-30-as mellék) Web: www.tanarkepzo.hu

Irodalomtudományi Doktori Iskola
Tel: (46) 565-111 (22-70-es; 20-69-es mellék) Web: www.uni-miskolc.hu/~bolphd/
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ÉJJEL–NAPPAL MISKOLCI EGYETEM
...mert Rád is egy új nap vár!

A miskolci Egyetemváros nemcsak a tanuláshoz, a szellemi gyarapodáshoz kínál seregnyi 
lehetőséget, hanem – ami szintúgy fontos lehet az egyetemisták számára – eseménydús, 
pezsgő hallgatói élettel, fesztiválokkal és éjszakai klubokkal egyaránt várja a fiatalságot.
A campus nappal egyetemi előadások és szemináriumok helyszíne, ahol a hallgatóság 
sürög-forog tanórái között, mígnem a tanítási nap végére az egyetem elcsendesedik. Igaz, 
nem pihen sokáig, éjjel ugyanis újra élet járja át a közösségi tereit: mégpedig a hangos 
egyetemi éjszakai élet, amely felejthetetlen élményekkel, barátságokkal és szerelmekkel 
gazdagíthatja, és teheti teljesebbé a hallgatók egyetemi éveit. A miskolci campus világa 
egy szebb, teljesebb és hosszabb ifjúság lehetőségét rejti. Kapui pedig nyitva állnak.
Itt bármely napon lehet „szombat”, merthogy az Egyetemváros szórakozóhelyei jóformán 
mindig nyitva állnak, sőt a campuson még a fesztiválszezon is előbb rajtol, hiszen a Mis-
kolci Egyetemi Napok (MEN) már májusban elhozza a fesztivált az egyetemre. És persze 
a dühös szomszéd veszélye sem fenyeget, mert itt, a miskolci campuson, mintegy tízezer 
egyetemista birodalmában az éjjel valóban csak a fiatalságé 
lehet, ami pedig országosan egyedülálló dolog. 
A „szépruhás” esték szerelmeseit minden novemberben 
nagyszabású Gólyabál várja, évről évre sztárfellépőkkel 
programjában. Az Egyetemváros persze számos további, az 
egyetem mindennapjait és éjjeleit egyaránt színesebbé vará-
zsoló programot ajánl a hallgatóságnak, a hangversenyektől 
és könnyűzenei koncertektől az egyetemi filmklub rendezvé-
nyein át egészen a karok vagy éppen a kollégiumok közötti 
vetélkedőkig, bográcsos főzőversenyekig. Kalandra fel!

„HA SELMEC HÍV”
Egyedülálló diákhagyományok a Miskolci Egyetemen

A Miskolci Egyetemen máig élnek és virágoznak a több száz éves gyökerű selmecbányai 
diákhagyományok, amelyek különleges és életre szóló élményekkel gazdagíthatják a 
hallgatók egyetemi éveit.
A Miskolci Egyetem jogutód-intézménye az egykori, még 1735-ben alapított Selmec-
bányai Akadémiának, amelynek karait több mint 65 éve, Selmecbányáról Sopronon át 
sodorta Miskolcra a történelem. Ám nem csupán az ősi karokat és a hagyományos egye-
temi képzéseket fogadta be Miskolc városa, hanem azt az egyedülálló diákhagyomány-
rendszert is, amelynek alapja a néhai selmeci akadémisták között formálódott bajtársias 
szellemiség, és amely természetesen a BTK hallgatói előtt is nyitva áll. 
A hagyományőrzés persze nem kötelező, ám aki vállalja, hogy megkeresztelkedik a di-
ákhagyományok szerint, nap mint nap egy erős és összetartó közösség részeként élheti 
meg egyetemi éveit. A selmeci hagyományok szerinti szakestélyek különleges atmoszfé-
rája semmi máshoz sem fogható élményt nyújt. Szintúgy kuriózumszerű a szalamander, 

vagyis a végzős hallgatók fáklyás felvonulása. A hagyomá-
nyok tehát végigkísérik a hallgatókat egyetemi pályájukon, 
sőt még azon túl is, hiszen olyan barátságokhoz segítik a 
hallgatókat – akár hallgatótársaikkal, akár oktatóikkal –, 
amelyek egy egész életre szólnak. 
A hagyományőrzők kari egyenruhát, illetve egyenviseletet 
hordhatnak, utolsó egyetemi évükben végzős szalagot tűz-
hetnek karjukra, majd kari címerrel ékesített gyűrűt visel-
hetnek. A szakestélyek mindig egyedi, különleges korsóval 
várják a hallgatóságot. Vivát Bölcsész!

HALLGATÓI ÉLET A MISKOLCI EGYETEM


